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Katowice, dn. 24/09 12018 r.

Przewodniczący Komisj i Przeta rgowej

d
oEłoszenie o wvniku Dost€powania na stronę internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania.prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego o wartości niższejniz kwoty okeślonęw.przepisach wydanych na podstawie art. 71, ust. 8 ustarł.| z dnia is uy"r"ił-id,'";j - Prawo zamowieńpublicznych na dostawę a pa ratu ry la boratoryj nej :

CZĘŚC l - Wirówka
CzĘśC 2 _ Destylarka do wody

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, ze Komisja Przetargowa przy Głownymlnstytucie Górnictwa zakończyłaprace w dniu24109/2018 r' i dokonała wyboru oferty w iu'nu.i' prac, doiyczących postępowania o udzielenię zamówieniapublicznego, przeprowadzonęgo w trybie przeta.gu ni"og.uniózonego o wartości niŻszej niz kwoty okręślonew.przepisach wydanych na podstawie art. 11, uśt. 8 u'iu*y z aiia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zamówięilpublicznych na dostawę laboratoryj nej.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdził pracownik' któręmu kięrownik Zamawiającegopowierzył wykonanie zastrzeŻonych dla siebie czynności - Pani mgr Aleksan dra Mraczęk _ Krzak.
W postępowaniu została wybrana oferta, która nie przel<racza środków, jaŁje Zamawiający zamierzaprzeznaczyć na
sfinansowanię zamówienia, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyŻszą 

-Iiczbę 
punktów w ramach

wznaczonęBo krytęrium oceny ofert:

DLA CZĘŚCI l
oferta nr 1 MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy, ul. Boremlowska 46, 04 _347 Warszawa
Cena brutto: 15 960,18 pLN

Na część 2 postępowania nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta przed upływem terminu składaniaofert' Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uńi"'ouznia część 2 postępowania na podstawie art.93ust l pkt. l ustawy PZP: ,,Zamawicjqcy unieważnia postępowanie o udzietenió zcmówienia, jeieli nie złożono
żadn ej ofe ł ty n i ep o d l e g aj qc ej o tl r zu ce n iu',,

Zamawiający nię ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje o Wykonawc ach wraz ze stręszczęntęm ofert zawarto w Załącznikl nr 7,

I



Załączniknr l
Zestawienie ofert

Przewodniczący Komisj i Przetargowej

b"(t
Monika W burg

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

95,00 pkt.
(cena - 90,00 pkt., okres

gwarancji i rękojmi _ 5,00 pLt.)

Kolejność ofeń
wg kryteriów

oceny

ofęrta pierwsza
w kolejności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

15 9ó0'18 PLN

Firma (nazrva) lub nazrvisko oraz
adres Wykonawcy

MED.

Warszawa-347
l. Boremlowska 46

nia Pracy

Nr
oferty

I

CzĘŚC 2

BRAK OF'ERT

2


